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ส่วนท่ี  2  รายงานเงินคงเหลือ  จากปีงบประมาณท่ีผ่านมา

จ านวนเงินคงเหลือ จ านวนเงินคงเหลือ

ณ วันท่ี 30 กันยายน ณ วันท่ี 31 มีนาคม

จ านวนเงิน(บาท) จ านวนเงิน(บาท)

1 เงินกันไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปี -                            0.00

1.1 ค่าครุภัณฑ์ 0.00

1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00

1.3 อ่ืน ๆ (ไม่ใช่เงินอุดหนุน) 0.00

2 เงินรายได้แผ่นดินคงเหลือ 80,797.68                   0.00

2.1  ค่าขายของเบ็ตเตล็ด 0.00

2.2  ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด 0.00

2.3  เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีเหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ 0.00

2.4  ดอกเบ้ียเงินฝากฯ 80,797.68                   0.00

2.5  อ่ืนๆ 0.00

3 เงินนอกงบประมาณคงเหลือ 17,994,620.10             30,205,098.51

3.1  เงินอุดหนุนท่ัวไป โครงการเรียนฟรี 15 ปี 3,766,600.05               6,662,109.25

(1) รายหัว 1,145,715.71               2,381,568.66

(2) ค่าหนังสือเรียน 1,233,004.62               2,063,711.62

(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 382,748.00                 549,998.00

(4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 622,637.00                 956,297.00

(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 382,494.72                 710,533.97

(6) ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน -                           0.00

(7) ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน -                           0.00

3.2  เงินอุดหนุนท่ัวไป (นอกเหนือจาก  ข้อ 3.1) 8,066,746.20               10,955,486.57

(1) ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถ่ิน) 0.00
(2) ค่าอาหารกลางวัน (ได้รับจากท้องถ่ิน) 3,657,832.62               5,311,232.02
(3) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน -                           22,520.51

(4) อ่ืนๆ 4,408,913.58               5,621,734.04

3.3  เงินบ ารุงการศึกษา -                            0.00

3.4  เงินบริจาค -                            0.00

3.5  เงินรายได้สถานศึกษา 5,656,521.73               12,175,730.09

3.6  เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ. -                            0.00

3.7  เงินประกันสัญญา 156,402.00                  156,402.00

3.8  เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จากสัญญาซ้ือ/จ้างของโรงเรียน 16,861.03                   9,540.51

3.9  เงินลูกเสือ 36,756.78                   48,501.05

3.10  เงินเนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญปรพโยชน์ -                            0.00

3.11  เงินยุวกาชาด 11,652.75                   0.00

3.12  อ่ืนๆ 283,079.56                  197,329.04

4 เงินอ่ืน ๆ คงเหลือ 369.94                       369.94

18,075,787.72             30,205,468.45             

ท่ี รายการ

รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน(1+2+3+4)
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ส่วนท่ี 3 รายรับของโรงเรียน

รายรับ รายรับ
คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 คร้ังท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1

ท่ี 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 1 เมษายน - 30 กันยายน
จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท)

1. งบประมาณคงเหลือจากท่ีผ่านมา 18,075,787.72                     30,205,468.45                       

1.1 เงินกันไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปี [ส่วนท่ี 2 ข้อ 1] -                                       -                                         

1.2 เงินรายได้แผ่นดินคงเหลือ [ส่วนท่ี 2 ข้อ 2] 80,797.68                              -                                         

1.3 เงินนอกงบประมาณคงเหลือ 17,994,620.10                        30,205,098.51                          

(1)  เงินอุดหนุนท่ัวไป โครงการเรียนฟรี 15 ปี [ส่วนท่ี 2 ข้อ 3.1] 3,766,600.05                         6,662,109.25                           

(2)  เงินอุดหนุนท่ัวไป  [ส่วนท่ี 2 ข้อ 3.2] 8,066,746.20                         10,955,486.57                          

(3) เงินอุดหนุนอ่ืน  [ส่วนท่ี 2 ข้อ 3.3 - 3.12] 6,161,273.85                         12,587,502.69                          

1.4 เงินอ่ืนๆคงเหลือ [ส่วนท่ี 2 ข้อ 4] 369.94                                  369.94                                    

2. งบประมาณท่ีได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด 17,097,972.01                     13,029,517.88                       

2.1 งบเงินอุดหนุน โครงการเรียนฟรี (ปีการศึกษาน้ี 70% และ 30%) 4,477,707.00                          949,186.00                              

(1) รายหัว 2,233,850.00                         350,950.00                              

(2) ค่าหนังสือเรียน 830,707.00                            298,141.00                              

(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 407,545.00                            63,845.00                               

(4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 333,660.00                            130,560.00                              

(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 551,145.00                            88,690.00                               

(6) ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 120,800.00                            17,000.00                               

(7) ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน -                                      -                                        

2.2 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป นอกเหนือจาก ข้อ 2.1 22,520.51                              41.88                                      

(1)  โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 22,520.51                             41.88                                     

(2) อ่ืน ๆ -                                      -                                        

2.3 งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจ า, ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  

วิทยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินท่ีจ่ายควบพร้อมเงินเดือน)

10,709,116.00                        11,528,790.00                          

2.4 งบด าเนินงาน    500,500.00                            551,500.00                              

(1) ค่าจ้างครูและบุคลากร 308,000.00                            340,000.00                              

(2) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน 90,000.00                             90,000.00                               

(3) ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการ -                                      -                                        

(4) ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ -                                      -                                        

(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน -                                      -                                        
(6) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม -                                      -                                        

(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการ

    และลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ีพิเศษ

-                                      -                                        

(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

   (เช่น สพฐ. สพป. สพม. อปท. เป็นต้น)

25,500.00                             25,500.00                               

(9) ค่าเช่าบ้าน 77,000.00                             96,000.00                               

(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                                      -                                        

(11) ค่าปรับปรุง/ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา -                                      -                                        

(12) ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอ่ืน -                                      -                                        

(13) ส าหรับการด าเนินการต่างๆ  เช่น โครงการท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ./

     สพป./สพม., ค่าพาหนะนักเรียน, ค่าเช่าท่ีดิน ค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

รายรับ
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ส่วนท่ี 3 รายรับของโรงเรียน

รายรับ รายรับ
คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 คร้ังท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1

ท่ี 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 1 เมษายน - 30 กันยายน
จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท)

รายรับ

2.5 งบลงทุน 1,388,128.50                          -                                         

(1) ค่าครุภัณฑ์ -                                      

(2) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,388,128.50                         -                                        

     (2.1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 

     (2.2) ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและ

            ส่ิงก่อสร้างอ่ืน ปรับปรุงภูมิทัศน์

1,388,128.50                         

3. -                                   -                                     

3.1 รับจากโรงเรียนมารวม, โรงเรียนสาขา และโรงเรียนอ่ืนๆ -                                       -                                         

(1) รายหัว

(2) ค่าหนังสือเรียน

(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

(4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

(6) ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน

(7) ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน

(8) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน

(9) เงินบ ารุงการศึกษา

(10) เงินบริจาค

(11) เงินรายได้สถานศึกษา (รวมเงินค่าปรับจากการผิดสัญญา)

(12) อ่ืน ๆ

3.2 ค่าจ้างครูและบุคลากร

3.3 ส าหรับการด าเนินการต่างๆ (นอกเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.2)

4. เงินท่ีได้รับจาก  อปท. (เทศบาล, อบจ.,อบต.) 8,171,280.00                       -                                     

4.1 ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถ่ิน) -                                       -                                         

4.2 ค่าอาหารกลางวัน  (ได้รับจากท้องถ่ิน) 5,616,000.00                          -                                         

4.3 ส าหรับการด าเนินการต่างๆ (นอกเหนือจากข้อ 4.1 และ 4.2) 2,555,280.00                          -                                         

5. 15,153,777.45                     7,502,348.41                         

5.1 เงินบ ารุงการศึกษา -                                       

5.2 เงินบริจาค -                                       

5.3 เงินรายได้สถานศึกษา (รวมเงินค่าปรับจากการผิดสัญญา) 15,056,132.46                        7,448,832.85                            

5.4 เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ. -                                       -                                         

5.5 เงินประกันสัญญา 69,407.00                              24,759.00                                

5.6 เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จากสัญญาซ้ือ/จ้างของโรงเรียน 16,493.72                              28,666.37                                

5.7 เงินลูกเสือ 11,744.27                              90.19                                      

5.8 เงินเนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ -                                       -                                         

5.9 เงินยุวกาชาด -                                       -                                         

5.10 ส าหรับการด าเนินการต่างๆ (นอกเหนือจากข้อ 5.1 -5.9) -                                       -                                         

เงินท่ีได้รับจากหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ

(เช่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด โรงเรียนและอ่ืนๆ)

เงินนอกงบประมาณ [เงินระดม, เงินรายได้, เงินบริจาค และอ่ืน ๆ 

(ไม่รวมเงินอุดหนุนท่ัวไป)]
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ส่วนท่ี 3 รายรับของโรงเรียน

รายรับ รายรับ
คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 คร้ังท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1

ท่ี 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 1 เมษายน - 30 กันยายน
จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท)

รายรับ

6 เงินรายได้แผ่นดิน 25,028.21                           28,618.41                             

6.1 ค่าขายของเบ็ตเตล็ด

6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด

6.3 เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีเหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ

6.4 ดอกเบ้ียเงินฝากฯ 25,028.21                              28,618.41                                

6.5 อ่ืนๆ (นอกเหนือจากข้อ 6.1 -6.4)

58,523,845.39                     50,765,953.15รวมรายรับสะสมท้ังส้ิน (1+2+3+4+5+6)
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ส่วนท่ี 4 รายจ่ายของโรงเรียน

โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุง การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้ สถานศึกษา อ่ืน ๆ

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ -                    463,400.75         -                    -                    606,300.00         870,040.00         

1.1 โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี (ไม่รวมข้อ 1.2 -1.7)

606,300.00          25,240.00           

1.2 หนังสือห้องสมุด 

1.3 หนังสือเรียน

1.4 อุปกรณ์การเรียน 240,295.00          

1.5 เคร่ืองแบบนักเรียน -                    

1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 223,105.75          

1.7 อ่ืน ๆ 844,800.00          

ท่ี รายจ่าย

คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

เงินงบประมาณ เงินรายได้ แผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ
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โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุง การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้ สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ท่ี รายจ่าย

คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

เงินงบประมาณ เงินรายได้ แผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ

2. ด้านการบริหารงานบุคคล 11,209,616.00     -                    -                    -                    5,333,902.50      455,430.00         

2.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร 11,209,616.00      -                    -                    -                    5,069,230.00       455,430.00          

(1) งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจ า, ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ วิทยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน และ

เงินท่ีจ่ายควบพร้อมเงินเดือน) [ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.3]

10,709,116.00     

 (2) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย สพฐ.

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(1)]

308,000.00         

(3) ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถ่ิน)

(4) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย เงินอ่ืนๆ (เช่นเงิน

อุดหนุนรายหัว เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค และเงิน

รายได้สถานศึกษา เป็นต้น)

3,809,826.00       

(5) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน 

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(2)]

90,000.00           

(6) ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการ 

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(3)]

-                   

(7) ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ [ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(4)] -                   

(8) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกรายช่ัวโมง

(ยกเว้นค่าตอบแทนวิทยากรผู้สอนศาสนาอิสลาม)

(9) ค่าจ้างบุคลากรอ่ืนๆ (บรรณารักษ์ , พยาบาล, แม่บ้าน,

แม่ครัว,ท าความสะอาด คนงานดูแลสวน , ดูแลหอพัก 

1,074,282.00       437,110.00         

(10) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน 

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(5)]

-                   
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โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุง การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้ สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ท่ี รายจ่าย

คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

เงินงบประมาณ เงินรายได้ แผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ

(11) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม  

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(6)]

-                   

(12) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับข้าราชการ 

พนักงานราชการและลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ีพิเศษ 

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(7)]

-                   

(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

(เช่น สพฐ. สพป. สพม. โรงเรียน อปท. เป็นต้น)

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(8)]

25,500.00           185,122.00         18,320.00           

(14) ค่าเช่าบ้าน  [ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(9)] 77,000.00           

2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 264,672.50          

2.3 อ่ืน ๆ
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โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุง การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้ สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ท่ี รายจ่าย

คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

เงินงบประมาณ เงินรายได้ แผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ

3. ด้านการบริหารงบประมาณ -                    199,418.52         -                    -                    1,785,585.48      -                    

3.1 ค่าครุภัณฑ์ -                    32,540.00           830,315.00          

3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 13,028.00           3,453.00             

3.3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

3.4 ค่าปรับปรุง/ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา

3.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 

และส่ิงก่อสร้างอ่ืน

100,800.00          

3.6 เงินเหลือจ่ายจากการก่อหน้ีผูกพัน

3.7 โครงการการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 153,850.52          851,017.48          

3.8 อ่ืน ๆ (เช่น  ค่าก าจัดปลวก เป็นต้น)
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โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุง การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้ สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ท่ี รายจ่าย

คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

เงินงบประมาณ เงินรายได้ แผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ

4. ด้านการบริหารท่ัวไป -                    798,578.53         -                    -                    811,136.12         157,927.36         

4.1  ค่าสาธารณูปโภค -                    524,373.53          -                    -                    573,439.45          -                    

(1) ค่าไฟฟ้า 452,777.10         547,855.54         

(2) ค่าน้ าประปา 43,262.49           25,583.91           

(3) ค่าโทรศัพท์ 9,521.58            

(4) ค่าไปรษณีย์และโทรเลข -                   

(5) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินท่ีใช้จากการจัดสรรของสพฐ.

/สพป./สพม.  เงินรายหัว และเงินอ่ืนๆ)
18,812.36           

(6) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

4.2 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง/ก๊าซเช้ือเพลิง 18,900.00           

4.3 ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ 4,460.00             

4.4 ค่าวัสดุ 255,305.00          233,236.67          

4.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน

4.6 เงินประกันสัญญา 69,407.00           

4.7 เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จากสัญญาซ้ือ/จ้างของโรงเรียน 23,814.24           

4.8 โครงการบริหารท่ัวไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 64,706.12           

4.9 อ่ืน ๆ (เช่น ค่าเช่าท่ีดิน,  ค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น)
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โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุง การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้ สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ท่ี รายจ่าย

คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

เงินงบประมาณ เงินรายได้ แผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ

5. -                    120,800.00         -                    -                    -                    5,400,415.79      

5.1 ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ 120,800.00          

5.2 ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน (โครงการเรียนฟรี)

5.3 ค่าอาหารกลางวัน  (ได้รับจากท้องถ่ิน) 3,962,600.60       

5.4 เงินลูกเสือ

5.5 เงินเนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์

5.6 เงินยุวกาชาด 11,652.75           

5.7 โครงการ/กิจกรรมจากเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริม

ผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน

5.8 เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ. 

5.9 โครงการงานกิจการนักเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 1,342,459.54       

5.10 อ่ืน ๆ (เช่น  ทุนการศึกษา เป็นต้น) 83,702.90           

6 เงินรายได้แผ่นดิน 105,825.89         

6.1 ค่าขายของเบ็ตเตล็ด

6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด

6.3 เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีเหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ

6.4 ดอกเบ้ียเงินฝากฯ 105,825.89          

6.5 อ่ืน ๆ

รวมรายจ่ายท้ังส้ิน(1+2+3+4+5+6) 11,209,616.00     1,582,197.80      -                    -                    8,536,924.10      6,883,813.15      105,825.89         

28,318,376.94     รวมรายจ่ายท้ังส้ิน

ด้านกิจการนักเรียน (ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเย่ียมบ้าน รับ
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ส่วนท่ี 4 รายจ่ายของโรงเรียน 

โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุง การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้ สถานศึกษา อ่ืน ๆ

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ -                    1,886,881.02      -                    -                    715,053.72         -                    

1.1 โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี (ไม่รวมข้อ 1.2 -1.7)

46,921.25           715,053.72          

1.2 หนังสือห้องสมุด 

1.3 หนังสือเรียน 826,246.77          

1.4 อุปกรณ์การเรียน 231,780.00          

1.5 เคร่ืองแบบนักเรียน 464,940.00          

1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 316,993.00          

1.7 อ่ืน ๆ

ท่ี รายจ่าย

คร้ังท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1

 1 เมษายน - 30 กันยายน

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้ แผ่นดิน
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โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุง การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้ สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ท่ี รายจ่าย

คร้ังท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1

 1 เมษายน - 30 กันยายน

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้ แผ่นดิน

2. ด้านการบริหารงานบุคคล 12,080,290.00     -                    -                    -                    4,779,129.00      -                    

2.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร 12,080,290.00      -                    -                    -                    4,462,005.00       -                    

(1) งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจ า, ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ วิทยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน และ

เงินท่ีจ่ายควบพร้อมเงินเดือน) [ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.3]

11,528,790.00     

 (2) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย สพฐ.

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(1)]

340,000.00         

(3) ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถ่ิน)

(4) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย เงินอ่ืนๆ (เช่นเงิน

อุดหนุนรายหัว เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค และเงิน

รายได้สถานศึกษา เป็นต้น)

3,221,342.00       

(5) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน 

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(2)]

90,000.00           

(6) ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการ 

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(3)]

-                   

(7) ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ [ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(4)] -                   

(8) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกรายช่ัวโมง

(ยกเว้นค่าตอบแทนวิทยากรผู้สอนศาสนาอิสลาม)

(9) ค่าจ้างบุคลากรอ่ืนๆ (บรรณารักษ์ , พยาบาล, แม่บ้าน,

แม่ครัว,ท าความสะอาด คนงานดูแลสวน , ดูแลหอพัก 

1,147,490.00       

(10) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน 

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(5)]

-                   
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โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุง การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้ สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ท่ี รายจ่าย

คร้ังท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1

 1 เมษายน - 30 กันยายน

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้ แผ่นดิน

(11) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม  

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(6)]

-                   

(12) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับข้าราชการ 

พนักงานราชการและลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ีพิเศษ 

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(7)]

-                   

(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

(เช่น สพฐ. สพป. สพม. โรงเรียน อปท. เป็นต้น)

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(8)]

25,500.00           93,173.00           

(14) ค่าเช่าบ้าน  [ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(9)] 96,000.00           

2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 317,124.00          

2.3 อ่ืน ๆ
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โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุง การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้ สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ท่ี รายจ่าย

คร้ังท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1

 1 เมษายน - 30 กันยายน

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้ แผ่นดิน

3. ด้านการบริหารงบประมาณ -                    284,833.05         -                    -                    2,076,421.72      -                    

3.1 ค่าครุภัณฑ์ 212,865.00          243,486.00          

3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 36,485.05           17,750.00           

3.3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 1,037,164.00       

3.4 ค่าปรับปรุง/ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา

3.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 

และส่ิงก่อสร้างอ่ืน

3.6 เงินเหลือจ่ายจากการก่อหน้ีผูกพัน

3.7 โครงการการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 35,483.00           728,861.72          

3.8 อ่ืน ๆ (เช่น  ค่าก าจัดปลวก เป็นต้น) 49,160.00           
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โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุง การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้ สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ท่ี รายจ่าย

คร้ังท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1

 1 เมษายน - 30 กันยายน

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้ แผ่นดิน

4. ด้านการบริหารท่ัวไป -                    904,748.24         -                    -                    556,303.51         191,891.18         

4.1  ค่าสาธารณูปโภค -                    243,912.15          -                    -                    354,551.01          -                    

(1) ค่าไฟฟ้า 194,667.35         342,422.98         

(2) ค่าน้ าประปา 18,412.43           12,128.03           

(3) ค่าโทรศัพท์ 6,695.87            

(4) ค่าไปรษณีย์และโทรเลข

(5) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินท่ีใช้จากการจัดสรรของสพฐ.

/สพป./สพม.  เงินรายหัว และเงินอ่ืนๆ)
24,136.50           

(6) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

4.2 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง/ก๊าซเช้ือเพลิง 21,980.00           

4.3 ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ 19,020.75           

4.4 ค่าวัสดุ 587,113.84          135,653.00          

4.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน

4.6 เงินประกันสัญญา 156,402.00          

4.7 เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จากสัญญาซ้ือ/จ้างของโรงเรียน 35,489.18           

4.8 โครงการบริหารท่ัวไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 51,742.25           47,078.75           

4.9 อ่ืน ๆ (เช่น ค่าเช่าท่ีดิน,  ค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น)
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โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุง การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้ สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ท่ี รายจ่าย

คร้ังท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1

 1 เมษายน - 30 กันยายน

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้ แผ่นดิน

5. -                    17,000.00           -                    -                    -                    3,251,317.98      

5.1 ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ 17,000.00           

5.2 ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน (โครงการเรียนฟรี)

5.3 ค่าอาหารกลางวัน  (ได้รับจากท้องถ่ิน) 2,782,106.15       

5.4 เงินลูกเสือ 14,890.00           

5.5 เงินเนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ -                    

5.6 เงินยุวกาชาด -                    

5.7 โครงการ/กิจกรรมจากเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริม

ผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน
-                    

5.8 เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ. 

5.9 โครงการงานกิจการนักเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 454,321.83          

5.10 อ่ืน ๆ (เช่น  ทุนการศึกษา เป็นต้น)

6 เงินรายได้แผ่นดิน 28,618.41           

6.1 ค่าขายของเบ็ตเตล็ด

6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด

6.3 เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีเหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ

6.4 ดอกเบ้ียเงินฝากฯ 28,618.41           

6.5 อ่ืน ๆ

รวมรายจ่ายท้ังส้ิน(1+2+3+4+5+6) 12,080,290.00     3,093,462.31      -                    -                    8,126,907.95      3,443,209.16      28,618.41           

26,772,487.83     

ด้านกิจการนักเรียน (ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเย่ียมบ้าน รับ

รวมรายจ่ายท้ังส้ิน
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ส่วนท่ี  5  รายงานเงินคงเหลือ

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2

ณ วันท่ี 31 มีนาคม ณ วันท่ี 30 กันยายน

จ านวนเงิน(บาท) จ านวนเงิน(บาท)

1 เงินกันไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปี 0.00 0.00

1.1 ค่าครุภัณฑ์

1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

1.3 อ่ืน ๆ (ไม่ใช่เงินอุดหนุน)

2 เงินรายได้แผ่นดินคงเหลือ 0.00 0.00

2.1  ค่าขายของเบ็ตเตล็ด 0.00 0.00

2.2  ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด 0.00 0.00

2.3  เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีเหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ 0.00 0.00

2.4  ดอกเบ้ียเงินฝากฯ 0.00 0.00

2.5  อ่ืนๆ 0.00 0.00

3 เงินนอกงบประมาณคงเหลือ 30,205,098.51 23,993,095.38

3.1  เงินอุดหนุนท่ัวไป โครงการเรียนฟรี 15 ปี 6,662,109.25 4,517,832.94

(1) รายหัว 2,381,568.66 1,496,016.12

(2) ค่าหนังสือเรียน 2,063,711.62 1,535,605.85

(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 549,998.00 382,063.00

(4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 956,297.00 621,917.00

(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 710,533.97 482,230.97

(6) ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 0.00 0.00

(7) ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน 0.00 0.00

3.2  เงินอุดหนุนท่ัวไป (นอกเหนือจาก ข้อ 3.1) 10,955,486.57 7,719,234.51

(1) ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถ่ิน) 0.00 0.00

(2) ค่าอาหารกลางวัน (ได้รับจากท้องถ่ิน) 5,311,232.02 2,529,125.87

(3) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 22,520.51 22,562.39
(4) อ่ืนๆ 5,621,734.04 5,167,546.25

3.3  เงินบ ารุงการศึกษา 0.00 0.00

3.4  เงินบริจาค 0.00 0.00

3.5  เงินรายได้สถานศึกษา 12,175,730.09 11,497,654.99

3.6  เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ. 0.00 0.00

3.7  เงินประกันสัญญา 156,402.00 24,759.00

3.8  เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จากสัญญาซ้ือ/จ้างของโรงเรียน 9,540.51 2,717.70

3.9  เงินลูกเสือ 48,501.05 33,701.24

3.10 เงินเนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 0.00 0.00

3.11 เงินยุวกาชาด 0.00 0.00

3.12 อ่ืน ๆ 197,329.04 197,195.00

4 เงินอ่ืนๆคงเหลือ 369.94 369.94

30,205,468.45 23,993,465.32

สรุปรายรับ (จากส่วนท่ี 3) 58,523,845.39         50,765,953.15          

สรุปรายจ่าย (จากส่วนท่ี 4) 28,318,376.94         26,772,487.83          

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สรุปรายรับ - สรุปรายจ่าย) 30,205,468.45         23,993,465.32          

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณคงเหลือยกไป งบประมาณคงเหลือยกไป

เงินคงเหลือส่วนท่ี 5 คร้ังท่ี 1 ถูกต้อง 0.00

0.00

ท่ี รายการ

รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน(1+2+3+4)

เงินคงเหลือส่วนท่ี 5 คร้ังท่ี 2 ถูกต้อง
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